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در این مطالعه به بررسی چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت پرداخته شده است که ریشه
در ادبیات اقتصاد سازمانی دارد و در آن به حسابداری مدیریت بهعنوان پاسخی به عدم وجود جنبههای
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مالکیت داراییها جدا از کنترل آن هاست .این چارچوب مفهومی نه تنها به موضوع حسابداری مدیریت
انسجام فکری میبخشد،بلکه آن را قادر میسازدکه موضوعات متنوع خود را به شیوه ای منطقی بیان
نماید.
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صفری گرایلی و آقابیگی نصراله آبادی

مقدمه
پژوهشهای کیفی به گردآوری ،تحلیل و تفسیر دادهها بر اساس مشاهده آنچه در جامعه رخ میدهد،
میپردازد .در این نوع پژوهش ،پژوهشگر به دنبال بیان معانی ،مفاهیم ،تشریح ویژگی ها ،نمادها و توصیف
پدیدههایی است که مشاهده می نماید .پژوهشهای کیفی اغلب به هولیستیک مشهور است ،یعنی مربوط
به انسان و محیط زیست انسانی با همه پیچیدگی های آن است .پژوهشگران کیفی به گردآوری و تحلیل
مطالب بدون ساختار مشخص و گاهی داستانی میپردازند و نتیجه ای کامالً موضوعی و انتزاعی از توانایی
ها و برداشت های انسان ها ارائه می دهند .پژوهشهای کیفی به خاطر تاکیدی که بر واقعیتهای موضوعی
دارند ،نیاز به حداقل ساختار و حداکثر دخالت پژوهشگر دارند ،به نحوی که پژوهشگر سعی برآن دارد تا
به افرادی که تجارب آنها مورد مطالعه است ،نوعی جامعیت بدهد[ .]4هدف پژوهش کیفی توصیف،
اکتشاف و کاوش است و از مشاهده و ارتباطات استفاده می نماید و به شرایط و محیط پیرامون وابسته
است و استداللهای آن مبتنی بر منطق استقرایی می باشد[ .]8هدف اصلی پژوهش کیفی ،ایجاد یک
روشش ناسی برای دستیابی ،درک ،تجزیه و تحلیل و توضیح پدیده های مدیریتی در سطح شرکت یا
جامعه است[ .]21هنگامی که اطالعات کمی در باره یک گروه انسانی ،یک سازمان یا برخی از پدیده های
اجتماعی وجود داشته باشد ،پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه های عمقی و مشاهدات علمی بهترین
روش مطالعه آن ها است[ .]4مطالعات نشان می دهد که پژوهش کیفی در حسابداری مدیریت مهم است.
اول دیدگاه آموزشی که دیدگاهی محدود و کارکردگرا از پدیده های حسابداری مدیریت را ارائه می دهد.
دوم تحقیقات حسابداری در مقابل امپریالیسم علمی که حسابداری مدیریت را تا سطح یک موضوع خاص
اقتصادی تنزل می دهد ،از آن محافظت میکند و به عنوان دیدگاه اقتصادی یاد می شود .سوم ،تحقیقات
کیفی ،مطالعات توصیفی را برای بهبود حسابداری مدیریت به دقت بررسی میکند که از آن تحت عنوان
دیدگاه مشاورهای یاد می شود[.]42
دیدگاه آموزشی
در این دیدگاه ،حسابداری مدیریت نوعی ابزارشناسی عملی است؛ یعنی مجموعه ای از ابزارهای عملی که
کارکنان در شرایط عملیاتی بکار می برند ،به خصوص هنگامی که آن ها تجسم ذهنی از پول و تجارت
داشته باشند .براساس چنین دیدگاهی سازمان به عنوان یک شخصیت مستقل و داشتن یک مدیر پاسخگو
ضمن اینکه دارای اهداف مشخصی می باشد و به طور گسترده با ذینفعان خود در تعامل است ،می تواند
در یک محیط پویا توانایی ها و محدودیت های خود را نیز شناسایی کند .بنابراین سازمان به طور دائم با
دو مساله مهم سروکار دارد؛ اول تصمیم گیری عقالیی یعنی اتخاذ چگونگی بهترین روش انجام کار و دوم
کنترل عقالیی ،یعنی چگونگی اجرای تصمیمات و مقایسه نتایج حاصله با اهداف تعیین شده است.
حسابداری مدیریت به عنوان یک ابزار عملی به ایفای نقش مدیریت در انجام هر دو مساله فوق کمک می
کند .اوالً با استفاده از اطالعات کمی ،تجزیه و تحلیل اقتصادی و ارزیابی مالی به اتخاذ تصمیمات عقالیی
در پیش بینی و انتخاب صحیح طرح های پیشنهادی کمک می نماید و ثانیاً با اندازه گیری و نظارت بر
پیشرفت روبه جلو سازمان ،تعیین اهداف مالی و غیرمالی و همچنین مدیریت بر مبنای استثناء "که
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اقدامات اصالحی را بالفاصله به کار می گیرد" ،به کنترل عقالیی طرحها میپردازد .بنابراین تحقیقات کیفی
با چشم انداز وسیع تری در موضوع حسابداری مدیریت ،یک هدف آموزشی و فرهنگی مهم را تعقیب می
کند و درصدد است در ورای دیدگاه آموزشی ،حسابداری مدیریت را به عنوان یک اقدام فردی ناقص
معرفی کند که در قال ب مجموعه متنوعی از روش های گوناگون در دنیای واقع متناسب با شرایط سازمان
مورد استفاده قرار می گیرد[.]4
دیدگاه اقتصادی
دیدگاه اقتصادی که ریشه در اقتصاد نئوکالسیک و تئوری اقتصاد خرد به ویژه مفهوم«بنگاه» دارد،
چارچوب پژوهشی  -تحلیلی محکمی را ارائه می کند .قدرت این چارچوب بر مفاهیمی از قبیل شفافیت،
صرفه جویی ،زیبایی و کاربرد عمومی آن استوار می باشد .این دیدگاه تالش می کند که حسابداری
مدیریت را به صورت مختصر و اغلب بر اساس مدل های ریاضی که محدودیت های زمانی و مکانی را به
چالش می طلبد به تصویر بکشد .بنابراین این دیدگاه یک تئوری« کلی» را پیشنهاد می کند.
طبق این دیدگاه«بنگاه» یک شخصیت حقوقی مستقل همانند یک جعبه سیاه است که ورودی های آن
به طور موثر به یک خروجی با بیشترین مقدار سود تبدیل می گردد .حسابداری مدیریت به عنوان یک
ابزار عقالیی مرکب از عوامل اقتصادی نفع شخصی بنگاه در نظر گرفته می شود که با توجه به شرایط
منابع محدود و هزینه های فرصت مورد استفاده قرار می گیرد .این عوامل دارای توانایی محاسباتی باالیی
هستند و با حداکثر سودمندی مورد استفاده قرار می گیرند .آن ها در بازارهای متفاوتی که حداقل به
تعادل در بلندمدت گرایش دارند ،به کار می روند و می توانند اطالعات قابل اتکایی را در باره قیمت های
بازار به دست آورند .مهمترین ویژگی این عوامل مشخص بودن و برونزایی آنها است .بنابراین ،حسابداری
مدیریت در نهایت با تصمیم گیری گره میخورد ،یعنی برابری سود نهایی در مقابل هزینه نهایی .عالوه بر
این ،روابط اولیه بین این عوامل ابتدا معامالتی است و سپس این معامالت به بهای تمام شده منجر می
شود .اخیراً دیدگاه اقتصادی با تجزیه و تحلیل روش های حسابداری مدیریت و انگیزه های اقتصادی برای
کنترل عقالیی تعهدات اقتصادی به سوی مفاهیم سرمایه ،قرارداد نمایندگی ،خطراخالقی و اطالعات
نامتقارن گرایش یافته است.
تحقیقات کیفی در این زمینه دو دستاورد مهم داشته اند ،اوالً ،موجب رد نظریه اقتصاددانان مبنی بر این
که سازمان به مثابه یک جعبه سیاه می باشد ،شده اند و مدعی شدند که تئوری اقتصاد خرد مبتنی بر
بنگاه ،حتی قادر به توصیف دقیق آنچه که پیرامون بنگاه رخ می دهد ،نمیباشد .تحقیقات کیفی حسابداری
مدیریت در جعبه سیاه اقتصاددانان رخنه کرده است تا چگونگی و چرایی کوشش های سازمانی و اقدامات
کلیشه ای و مبادالت اقتصادی که در دیدگاه اقتصادی بر مبنای مفروضات خاصی بنا شده اند را کشف
کند؛ اما بهترین پیام بررسی های کیفی این است که حسابداری مدیریت به تنهایی یک واقعیت اقتصادی
معین را منعکس نمیکند و آن معلول شرایط اقتصادی نیست ،بلکه یک پدیده مصنوعی و فعال می باشد.
دوم ،تحقیقات کیفی نشان دادهاند اگر ما بخواهیم پدیده حسابداری را درست بفهمیم بیشتر از یک«تئوری
کلی» بر مبنای تحلیل های اقتصادی نیاز داریم .دیدگاه عمومی اقتصادی با مبانی گوناگون فلسفی آن
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باید بیان کند چه چیزی را در پژوهش حسابداری مدیریت به عنوان مشروعیت«تئوری» میپندارد .در
پژوهش کیفی« ،تئوری» اصوالً یک توضیح و توصیف موضوعی و نیز آفرینش موقتی است .این ویژگی
تئوری یک معرفت شناسی متفاوت و یک هستی شناسی متمایز را بیان میکند.
تحقیقات کیفی می تواند حسابداری مدیریت را به عنوان یک پدیده موضوع محور معرفی نماید .بطور
تجربی ،حسابداری مدیریت مجموعه همگنی از تکنیکهای محاسباتی نیست ،بلکه تا حدود زیادی
اقتضایی و بسته به شرایط است .بهعالوه ،بنا به شواهدی که تحقیقات کیفی ارائه میکنند ،حسابداری
مدیریت یک پدیده اجتماعی پویایی است که در دل سازمان قرار دارد[ .]6ابزارهای حسابداری مدیریت
ثابت و پایدار نیستند ،اما اغلب پیچیده ،موقتی و حساس هستند .بنابراین دلیلی ندارد که بتوان همه
قواعد ،تمایالت کلی و موازی بین پدیده های حسابداری را در تمام مفاهیم یافت .حسابداری مدیریت
مورد به مورد به عنوان یک طرز تفکر یا پدیده منحصر بفرد و مستقل ظاهر نمی شود ،بلکه به صورت
تحقیقات کیفی مورد پژوهی و میدانی نشان داده می شود .برای حسابداری مدیریت ،بیشتر از تحقیقات
میدانی استفاده میشود[ ]32[ .]41در تحقیقی نشان دادند که در حوزه حسابداری مدیریت ،بیش از%80
از مطالعات میدانی بوده اند و اغلب از طریق مصاحبه ،مشاهده و تجزیه و تحلیل مستندات واقعی صورت
گرفته است.
دیدگاه مشاورهای
این دیدگاه ،یک دیدگاه عملی را در حسابداری مدیریت ارائه می کند که به طور گسترده می تواند به
عنوان صنعت مشاوره توصیف شود .در بازاری که سودهای مالی هنگفتی را می توان کسب نمود ،این
دیدگاه نقش مه می را بازی می کند .مشاورین ،شرکت های حسابداری چند ملیتی ،موسسات آموزشی
مشاورهای و انجمن های علمی حرفه ای به عنوان مشاورین پاره وقت قادر به عرضه محصوالت پیشرفته
مدیریت هستند .از جمله محصوالت پیشنهادی این مشاورین ،حسابداری مدیریت می باشد که به
صورت«راه حل های کلیشه ای» متناسب با شرایط روز ارائه می شود .این راه حل ها شامل رهنمودهای
منطقی و معناداری از فناوری های جدید حسابداری مدیریت هستند که می توان انجام داد .از اینرو،
چنین رهنمودهای ارزشمندی را باید جدا از یافته های تحقیقات پژوهشی مبنی بر این که چگونه
حسابداری مدیریت به عنوان یک پدیده تجربی ظاهر می شود ،ادامه داد.
دیدگاه مشاورهای با ارائه مثال هایی از نمونه های مختلف ،نوشته ها و دیدگاه های نویسندگان و گزارشات
موفقیت آمیز مکتوب ،حسابداری مدیریت را با واژه های اصالح و بهبود پیوند می دهد .اغلب روش های
موجود حسابداری مدیریت ،صحت و درستی مبانی سنتی را زیر سئوال برده و در صدد اصالح آنها میباشد.
برای مثال ،سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،جهت حل مشکل تخصصیص سربار سنتی بوجود آمده
است .یا راه حل های بیشتری را برای شناسایی و حل مشکالت بودجه بندی جاری ارائه می کند .همچنین
یک تکنیک جدید حسابداری مدیریت ممکن است در واکنش به ارتباطات وسیع مدیریتی بکاربرده شود،
مانند ارزیابی متوازن که اهداف بلندمدت سازمان را به اهداف عملیاتی کوتاه مدت تبدیل میکند.

چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت

99.

بنابراین ،در دیدگاه مشاورهای ،حسابداری مدیریت یک فناوری کاربردی است که باید از بنیاد اصالح
شود[.]4
تحقیقات کیفی سرچشمه اصلی و مبانی برهانی تکنیکهای حسابداری مدیریت در سازمان ها را ردیابی
می کند .این نوع تحقیقات بطور فنی و منصفانه ارتباط روشنی با برنامه اجتماعی گسترده حسابداری
مدیریت مبتنی بر کارآیی و منطق دارد و برای ما ذهنیتی را بوجود می آورد تا از آرمانهای اجتماعی و
مطالبات سیاسی که دیدگاه مشاورهای در آن نقش بازی می کند ،مطلع شویم .شاید بیشترین دستاورد
تحقیقات کیفی به زیر سئوال بردن هنجارهای دیدگاه مشاورهای بوده است .همچنین طرح های هنجاری
را به صورت فشرده جهت بررسیهای انتقادی در موضوعات تجربی گوناگون ارائه کرده است .کار آنها
مشاهده مفاهیم اجتماعی ساخته شده در سازمان های واقعی و پیچیده و متغیر است که با استفاده از
فناوری های جدید حسابداری مدیریت اجرا میشود [.]41
مبانی نظری

در این بخش به بررسی مبانی پژوهش در مورد «چارچوبها» و «تعاریفهای» حسابداری مدیریت می-
پردازیم تا بهنوعی آنها را بسط دهیم .به طور خالصه ،چارچوب معرفی شده یک توضیح و تبیین نظری
برای روشهای حسابداری مدیریت موجود ارائه میدهد .به اینصورت ،این چارچوب ،نمونه و الگویی
منسجم برای آموزش روشهای حسابداری مدیریت و همچنین روشی برای حرفهای سازی حسابداری
مدیریت میباشد[ .]10این چارچوب مفهومی معرفیشده بر متمایزسازی ویژگیهای سازمانها و بازارها
و طراحی آن ها بهعنوان حالتهای متفاوت حاکمیت شرکتی مبتنی میباشد .در مقابل ]10[ ،بر این
عقیده است که حسابداری مدیریت بر چهار اصل مفهومی مبتنی است که عبارتاند از :حسابداری،
سازمانی ،رفتاری و تصمیمی.
[ ]10رابطهی میان اصول میانرشتهای و روشهای حسابداری مدیریت را نادیده گرفت .در مقابل ،بیشتر
موضوعات در مسائل حسابداری مدیریت که در متون تحقیقاتی آورده شدهاند یا به چارچوب معرفی شده
در اینجا مرتبط هستند و یا در آن ریشه دارند .این باور کلی وجود دارد که حسابداری مدیریت نیازمند
سازماندهی منطقهای خود میباشد ،]24[ .اینطور اشاره داشته است که طی  50سال آموزش حسابداری
مدیریت ،در زمینه ی چارچوب مناسب برای مباحث هزینه و مدیریتی دچار کمبود بودهایم .سازماندهی
چارچوبی برای حسابداری مدیریت همیشه پراهمیت بوده است ،نقش حسابداران مدیریت بهتبع قوانین
حسابداری مالی و ضوابط مشارکت آن ها با تصمیمگیرندگان باالرتبه مدیریت تغییر کرده است[.]27[ ]20
از اینرو ،چارچوبهای متعددی برای حسابداری مدیریت طراحی شد .برخی از چارچوبهای معرفی شده
محدود به موضوع هزینهیابی محصوالت بودهاند .برای مثال ،]24[ ،استفاده از نقشههای مفهومی بهعنوان
ابزاری برای ساخت چارچوب – یکپارچه جهت آموزشی حسابداری مدیریت را پیشنهاد دادند .البته این
محققان کاربرد نقشههای مفهومی را به موضوعات سطحی مانند هزینهیابی محصول محدود ساختهاند و
مسائلی مانند بودجهبندیف که در حوزه ی حسابداری مدیریت قرار دارند را نادیده گرفتند .چارچوب
یکپارچه ی این دو محقق مشابه با چارچوب مفهومی مؤسسهی حسابداران مدیریت برای هزینهیابی
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مدیریتی میباشد که صرفاً بر مدلهای هزینهیابی الزم برای تصمیمات مدیریتی تأکید و توجه دارند[.]44
درواقع نقشههای مفهومی یک روش ارائه بصری (دیداری) براساس تئوریهای یادگیری و آگاهیبخشی
فراهم میآورد [.]1
چارچوبهای دیگر حسابداری مدیریت گستردهتر هستند و شامل موضوعاتی فراتر از هزینهیابی محصول
میباشند .برای مثال ، ]19[ ،در چارچوب حسابداری مدیریت خود ،سنجش هزینه و کاربرد هزینه را
بهعنوان دو مؤلفه ی حسابداری مدیریت معرفی کرد .سنجش هزینه شامل روشهای جمعآوری دادههای
هزینه و افراد مسئول تخصیص و تعیین هزینه هر مورد هزینهشده میباشد .کاربرد هزینه شامل پشتیبانی
روش های حسابداری مدیریت از تصمیمات گرفته شده با هدف بهبود کنترل عملیاتی ،سنجش عملکرد و
برنامهریزی سود میباشد ]11[ .یک چارچوب جهتدار برای حسابداری مدیریت پیشنهاد داد .بهعقیدهی
او این چارچوب ابزاری برای حاکمیت یک سازمان میباشد .فرآیندهای کنترل و برنامهریزی در حسابداری
مدیریت بهترتیب به گذشته و حال توجه میکنند .اما فرآیندهای تحلیل هزینهیابی و گزارشدهی در
حسابداری مدیریت بهترتیب به درون و باال توجه میکنند .براین اساس ،این دو چارچوب بر این اصل
مبتنی هستند که کارکردهای مدیریتی ارائه شده توسط حسابداری مدیریت عالوه بر هزینهیابی شامل
برنامهریزی و کنترل نیز میشود .البته ،برخی چارچوبهای دیگر حسابداری مدیریت خاطرنشان شدند
که اکنون زمان تغییر از موضوعات سطحی مانند برنامهریزی و کنترل بهسوی درک عمیقتر نقشها و
کاربردهای حسابداری مدیریت مانند افزودن به ارزش ذینفعان میباشد[.]15
بهعقیدهی [ ]13بهتر است که موضوعات(تحلیل واریانس) و روشهای(محاسبه واریانس قیمت) حسابداری
مدیریت با چارچوب استراتژی سازمانی ترکیب و یکپارچه شود .انجمن حسابداری آمریکا ،چارچوبی برای
هدایت و کمک به توسعه ی مفاد حسابداری با هدف مؤفقیت بلندمدت در حرفهی حسابداری طراحی
کرد[ .]29این چارچوب مجموعه شایستگیها و صالحیتهای الزم را مشخص میکند :از شایستگیها و
صالحیتهای بنیادی ،صالحیتهای مدیریت و تعامل مانند رهبریت تا شایستگیها و صالحیتهای
حسابداری مانند برنامهریزی ،تحلیل و کنترل .این شایستگیها و صالحیتها برای ارتقای ارزش
حسابداری ،یعنی مدیریت عملکرد ،الزم هستند .چارچوب شایستگی حسابداری مدیریت که توسط
مؤسسهی حسابداران مدیریت تدوین شده است موضوعات و روشهای حسابداری مدیریت را در چارچوب
شایستگیها ادغام و یکپارچه میکند[.]14
در تعریف جدید ارائه شده توسط مؤسسه حسابداری مدیریت از حسابداری مدیریت میتوان به درک
استراتژیک رسید .در سال  ،1981انجمن ملی حسابداران که در حال حاضر مؤسسهی حسابداران مدیریت
یا همان مؤسسهی حسابداران مدیریت نام دارد ،حسابداری مدیریت را بهعنوان فرآیند شناسایی ،سنجش
و تعامل اطالعات مالی مورد استفاده مدیریت جهت برنامهریزی ،ارزیابی و کنترل سازمان تعریف کرد.
مؤسسه حسابداری مدیریت ،بعد از تغییر دیدگاه سطحی گذشته ،تعریف جدیدی از حسابداری مدیریت
بهصورت زیر ارائه داد .حسابداری مدیریت یک اصل حرفهای با نقش واجب و حیاتی در تدوین و اجرای
استراتژی سازمانی می باشد .حرفه دانستن حسابداری مدیریت به این حوزه کمک کرد تا جایگاه خود در
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جامعه را بیابد ،با حرفههای رقیب رقابت کند و هویت جدیدی به کاربران خود میدهد .با حرفه دانستن
حسابداری مدیریت و تبدیل آن به یک اصل حرفهای فرصتی برای بازتفکر و بازبینی اساس مفهومی آن
فراهم آمد [ .]7بطور کلی ،دانش انتزاعی تنها زمانیکه رسمیت مناسبی داشته باشد؛ میتوان بنیاد و
اساسی مفید برای یک حرفه باشد .انتزاع مناسب و مطلوب در جایی بین انتزاع کامل و انضمام کامل وجود
دارد.
اگر این دو را در دو سر یک طیف درنظر بگیریم ،انتزاع مطلوب میان این دو لبه قرار دارد .انتزاع کامل و
انضمام کامل می تواند هر حرفه را در برابر رقبا ضعیف و مستعد آسیب کند .وقتی دانش بهشدت انتزاعی
باشد ،بیش از حد کلی و مبهم خواهد بود .وقتی دانش بهشدت انضمامی باشد بهراحتی عادی میگردد و
در رقابت جا می ماند .بنابراین ،دانشی که مدافع اقتدار یک حرفه است باید ترکیبی متوازن از نظریهی
انتزاعی و روش انضمامی باشد .بدون دانش قابل دفاع و انحصاریشده نمیتوان حوزهی حسابداری مدیریت
را حرفهایسازی کرد[ .]9چارچوب مفهومی معرفی شده در این مقاله برای آموزش حسابداری مدیریت به
سه طریق ادبیات تحقیقاتی موجود را بسط داد .این مدل حسابداری مدیریت را با درک نظری از سازمان
پیوند میدهد .این مدل به حرفهایسازی حسابدرای مدیریت از طریق ارائهی یک سطح قابل دفاع از انتزاع
کمک رساند .این مدل مفهومی معرفی شده امکانی برای سازماندهی نظری منسجم موضوعات و روشهای
تدریس شده و آموزش داده شده در حسابداری مدیریت فراهم میآورد.
بازارها و سازمانها
بالفاصله بعد از فروپاشی دیوار برلین در حدود دو دههی قبل ،هربرت سالیمون اینفلور مدعی شد که
اصطالح ،اقتصاد بازار یک نام بیمسمی و غلط در معنا بود .او اصطالح«اقتصاد سازمانی» تعریف بهتری
برای اقتصادهای صنعتی پیشرفته مانند اروپای غربی و آمریکا میباشد .بهعقیدهی او میزان قابل توجهی
از فعالیتهای اقتصادی در داخل سازمان رخ میدهد و بیشتر فعاالن اقتصادی در جوامع صنعتی پیشرفته
کارمندان هستند نه کارآفرینان .به اینصورت ،بهعقیدهی او ،نظریهی اقتصادی با نادیده گرفتن این حقیقت
که اقتصاد تحت تأثیر الزامات و قوانین سازمانی شکل میگیرد و همچنین با عدم توجه به پیامدهای این
واقعیت ،بهنوعی غیرسودمند شده است[ .]39دو سوم رشد صنعتی در چهلوسه کشور در طول دو دههی
 1980رخ داد زیرا در این دوره اندازهی سازمان رشد و گسترش پیدا کرد[ .]35سازمانهایی که فعالیت
داخلی زیادی دارند بهاندازهی شرکتهای فعال بازاری به ارزش اقتصادی آمریکا افزودند [.]28
اگرچه بازارها و سازمانها دو حالت حاکمیت اقتصادی هستند ،اما بازار از سازمانها میتوانند متفاوت
باشند ،زیرا بازار شکلی از حاکمیت لحظهای و بدون برنامه سازمان حاکمیت برنامهریزی شده و آگاهانه و
عمومی است[ 43و .]18این تعریف از تفاوت سیستماتیک سازمان از بازار را  Seedنمود و اعالم کرد که،
بیر ون شرکت ،تغییر قیمت ،تولید و درون شرکت کارآفرین ،تولید را هدایت و مدیریت میکند .توسعهی
این دیدگاه در نظریه ی اقتصاد بسیار سودمند بود و تنها در همین چند دههی اخیر است که حوزهی
اقتصاد سازمانی مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات تجربی و نظری متعددی را پایهگذار شده است[]23
[.]36
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تفاوت و تمایز میان بازار و سازمان برای حسابداری مدیریت اهمیت دارد و جزء اصول آن تلقی میگردد.
در واقع ،تفاوت میان حسابداری مدیریت و حسابداری مالی معموالً مربوط به تفاوت میان افراد داخلی
(اعضای سازمانی) و افراد بیرونی(شرکا و اعضای بازاری) میباشد .بهطور کلی ،بازار استراتژی ندارد .در
اینجا دو سؤال مهم مطرح میشود که برای درک رابطهی میان حسابداری مدیریت و سازمان باید پاسخ
داده شوند)1 .سازمان را با توجه به چه ابعادی میتوان از بازار متمایز ساخت؟ )2دالیل وجود سازمان
چیست؟ اگرچه این دو سؤال بههم مرتبط هستند اما میتوان بهصورت جداگانه به آن ها پرداخت .پاسخها
به سؤال دو بسیار متعدد و متضاد میباشند ،اما میتوان پاسخی واحد برای پرسش اول یافت و معیارها و
یا پدیدههای تجربی متمایزکننده سازمان از بازار را مشخص کرد[.]37
قیمتها
اولین معیار متمایزکننده بازار و سازمان قیمت است .بهگفتهی [ ،]18تخصیص منابع در بازارها تحت
حاکمیت مکانیزم قیمت می باشد ،اما درون سازمان تحت حاکمیت تصمیمات مدیریتی قرار دارد .بازار
زمانی کارکرد دارند که بهصورت متقابل قیمت عرضه و تقاضای منابع را با یکدیگر هماهنگ نماید .قیمتها
مکانیزمهای کارآمدی برای جمعآوری ،جمعبندی و انتقال اطالعات مورد نیاز خریدار و فروشنده میباشند
[ .]25به اینصورت نتایج و بروندادهای بازاری ،نتایج و بروندادهای برنامهریزی نشده و ناآگاهانهی
تصمیمات فردی است .در مقابل ،نتیجه و برونداد تخصیص منابع در درون سازمان حاصل تصمیمات
آگاهانه و برنامهریزی شده میباشد .بهعقیدهی رابرتسون ،شرکتها جزیرههایی پر از قدرتهای آگاهانه در
اقیانوس همکاری ناآگاهانه میباشند ،مانند دلمههای کره در میان شیر در حال پختن[ .]18در واقع،
تصمیمگیری در مورد تخصیص منابع بدون توجه به قیمت و در نبود آن از جمله اهداف مدیران میباشد.
بهعقیدهی هاندلر ،وقتی هماهنگی اداری ارزانتر و کمهزینهتر از هماهنگی بازاری باشد (یعنی هماهنگی
از طریق قیمت) بخش نامشهود بازار جایگزین بخش مشهود سازمان میگردد[.]17
از جمله نمونههای مربوط به تخصیص منابع بدون مکانیزم قیمت عبارتاند از :تعیین میزان و تعداد
بخش های تدریس شده از یک کتاب در دانشگاه ،تعداد ساعات رادیولوژی در دسترس در بیمارستان،
میزان موجودی یک شرکت تولیدی ،بازرسیهای کیفیتی کامپیوتری در یک نرمافزار.
باید سوءتفاهم مربوط به تفاوت و تمایز میان سازمان و بازار براساس معیار قیمت در اینجا رفع شود.
سازمانها با قیمتهای عامل روبهرو هستند یعنی قیمتهای ورودی خریداری شده و قیمتهای خروجی
فروخته شده .بنابراین ،قیمتها تخصیص منابع در درون و بیرون سازمان را تحت حاکمیت و کنترل دارند.
تصمیمات سازمانی در درون سازمان صرفاً جایگزین قیمتها میشوند .بود و نبود قیمت معیاری است که
بهوسیلهی آن میتوان بازار یا از سازمان متمایز ساخت .قیمتها تا حدی در درون شرکت معلق میشوند
که از برنامههای آگاهانه جهت هماهنگسازی منابع استفاده شود.
ظرفیتهای تقسیمناپذیر
دومین معیار متمایزکننده سازمان از بازار ،وجود ظرفیتهای تقسیمناپذیر در سازمان میباشد .این فرض
وجود دارد که مبادالت بازاری در مقادیری همیشه تقسیمپذیر است .ظرفیت تقسیم و یا تقسیمپذیری در
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منحنی عرضه کامالً قابل نمایش است .تابع تولید بدون برآمدگی و منحنی هزینه کل و هزینه حاشیهای
که پیوسته و هموار میباشد .در نظریهی قیمت ،شرکت جعبهی سیاهی است که ورودی ما را بهصورت
کارآمد جهت تولید میزان مشخصی از خروجیهای افزایشدهنده سود ترکیب میکند[ .]22در مقابل،
وجود ظرفیتهای تقسیمناپذیر از ویژگیهای سازمان است .برای مثال ،وقتی قهوه از بازار خریداری شود،
بهمیزان مورد نیاز قابل خرید می باشد .مثالً یک لیوان اسپرسو و یا یک لیوان بزرگ قهوه و خامه .البته
قیمت و هزینهی حاشیهای مقادیر تقاضا شده و عرضه شده را نشان میدهد .تمایز میان هزینهی ثابت و
هزینهی متغیر به مبادالت بازاری ارتباطی ندارد .ظرفیتهای تقسیمناپذیر عامل این تمایز هستند .به-
واسطهی ظرفیتهای تقسیمناپذیر هزینههای ثابت و غیرمستقیم در سازمان حاکم و غالب میشوند.
البته ،تحقیقات به شناسایی و مشخصسازی سازمانها از نظر ظرفیت تقسیمناپذیر پرداختند .معامالت،
چه در و چه فراتر از مرزها و محدودههای شرکتی ،تحت حاکمیت و تحت تأثیر قیمت میباشند .منابع
تقسیمناپذیر اینچنین معامالت را مشخص و تعیین نمیکنند .مقیاس یک ماشین و یا خرید یک میز از
بازار برآمدگی مشابهی با ظرفیتهای ثابت منابع درون شرکت ،به نمایش میگذارد .منابع درون یک
سازمان ،که مصرف آن درون شرکت طی فرآیند تولید هزینهی مستقیم دارد ،تقسیمناپذیری مشابهای با
منابع خریداری شده در بازار دارد .به اینصورت خلق ظرفیتهای تقسیمناپذیر بهعنوان متغیر افتراقی
جهت متمایزسازی بازار و سازمان باید بهخوبی بررسی و درک شود.
حقوق مالکیت خصوصی
سومین ویژگی سازمان در مقایسه با بازار وجود حقوق و مالکیت لزومی میباشد .برای مثال ،تبادل بازاری
کاال و خدمات تبادل حقوق و مالکیت نیز میباشد .طبق قانون ،مالکان معموالً در مورد استفاده و جابهجایی
منابع حق تصمیمگیری دارند.
همچنین ،در نظریات اقتصادی و حقوقی یک فرض استاندارد وجود دارد که حقوق مالکیت بهترین نوع
استفاده از منابع میباشد .بهعبارتی دیگر ،استفاده و جابهجایی منابع مطلوب و مفید است ،زیرا تصمیم
مالک آن به اینصورت است[ .]16در مقابل ،سازمان مالکیت را از کنترل منابع جدا میکند[ .]12کارمندان
در مورد استفاده از منابعی که مالک آن نیستند ،حق تصمیمگیری دارند و این باعث ایجاد مشکالت
انگیزهای میگردد ،زیرا سازمان انگیزههای جمعآوری مالکیت خصوصی را معلق و متوقف میدارد[.]44
با توجه به تفکیک مالکیت و کنترل در سازمان ]26[،بر این عقیده هستند که شرکت چیزی جز «روابط
قراردادی» نیست .طبق این عقیده و تعریف تبادالت و معامالت بازاری خطادار میباشند .طبق گفته-
ی[ ،]31برخی مکانیزمها و تحریمهای در دسترس در معامالت اشتغال در دسترس معاملهگران مستقل
نیست .برای مثال ،کارمندان طبق قانون ملزم به تبعیت از قوانین و قواعد منطقی کارفرما هستند ،باید
تمامی اطالعات مرتبط را افشاء نمایند و به شرکت وفادار بمانند .بهطور خالصه ،این سه معیار شرکت را
از بازار متمایز میکنند .مدیران باید در سازمان تصمیماتی در مورد تخصیص منابع در نبود قیمت ورودی
تقسیمپذیر و حق مالکیت فردی بگیرند .این سه معیار حقایقی هستند که سازمان را تعریف میکنند و
تعیینکننده تمایز آن با بازار میباشند .این معیارها حوزهی حسابداری مدیریت را مشخص میکند و
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حسابداری مدیریت را به ابزاری مناسب برای مدیران جهت بهبود بروندادهای سازمانها تبدیل می-
نمایند[.]37
ابزارهای حسابداری مدیریت
عدم قیمت ،تعلیق حقوق مالکیت فردی و ظرفیتهای تقسیمناپذیر حقایقی هستند که شرکت را از بازار
متمایز می سازند .این سه ویژگی متمایزکننده در شرکت از هم مستقل هستند .در این بخش ،این سه
ویژگی سازمانی تعریف میشوند و بهعنوان پیشنیازهای حسابداری مدیریت معرفی میگردند .در این
بخش ،این سه معیار متمایزکنندهی سازمانی را بهعنوان سه ابزار حسابداری مدیریت به نمایش میگذاریم.
ابزارهای حسابداری برای هماهنگی
همانطور که در باال اشاره شده قیمتها با برنامههای تخصیص منابع در درون شرکت جایگزین میشوند.
قیمتهای هماهنگکنندهی تقاضا و عرضهی منابع در بازار میباشند .برنامهریزی آگاهانه میتواند
جایگزین عملکرد قیمتها میباشد .برنامهریزی شامل متعادلسازی و تطبیقدهی منابع وابسته بههم
می باشد .برای مثال ،تعیین ساعات نیروی کار از ساعات تولید از طریق بودجهی نیروی کار ،تقاضا و
عرضهی ساعات نیروی کار را هماهنگ میسازد .بنابراین ،تفاوت بودجه و بودجهبندی ریشه در کارکرد آن
ها بهعنوان ابزار تطبیقدهی عرضه و تقاضای منابع با استفاده از مقدار دارد نه قیمت .تعیین بودجه بدون
قیمت در درون سازمان پیامدهایی دارد .اول ،از آنجا که بودجه ،هماهنگکنندهی عرضه و تقاضا براساس
مقدار است ،بودجهی سرمایه و عملیاتی نیز شامل این تعریف میگردد .اگرچه در بیشتر کتابهای
حسابداری مدیریت به این موضوع توجه شده است اما به عملکرد هماهنگکنندهی آن ها و کارکرد آن ها
بهعنوان هماهنگکننده بهجای مکانیزم قیمت توجهای نشد .برای مثال ،بودجههای عملیاتی ،از طریق
مدیریت عملیات و استانداردهای مهندسی ،روابط میان ورودی و خروجی در فرآیند تولید را سریع بررسی
میکنند .بودجهبندی ،در شرایطی که بهدرستی درک شود میتواند استانداردهای ورودی – خروجی الزم
برای استفاده از منابع را تدوین و تنظیم نماید .همچنین ،بودجهی سرمایه برنامههایی برای ایجاد و
متعادلسازی ظرفیتهای بهرهور در طول زمان میباشد .دوم ،در نتیجهی چنین درک حاصلهای ،آماده-
سازی صورتهای مالی و برنامههای بهبود ،علیرغم ضروریت خود ،دومین بیرونداد و نتیجهی بودجه
میباشد .بودجه ی نقد عرضه و تقاضای وجه نقد را از نظر مقدار تطبیق میدهد ،درست مانند کاری که
بودجهی نیروی کار با ساعات نیروی کار میکند.
سوم ،وقتی هدف اولین عملکرد بودجه باشند ،باید بهعنوان ابزاری برای هماهنگسازی کاربرد منابع در
یک سازمان خدمت کند .امکان سوءاستفاده از این کارکرد بودجه نیز وجود دارد.
چهارم ،سبک و تعداد بودجهبندی(مشارکتی ،باال به پایین ،سالیانه ،پرتکرار ،کمتکرار) ،نشاندهندهی
سودمندی آن ها در سیگنال شدت عرضه و تقاضا میباشد .در محیطهای بسیار نامطمئن بودجهبندی
پرتکرار(مکرر) و مشارکتی باعث انتقال اطالعات از محیط به مرکز شرکت در زمانی مناسب میگردد .در
یک محیط کسب و کاری ثابت ،که عدم قطعیت پایینی دارد ،از سبک بودجهی باال به پایین با تکرار کمتر
استفاده میشود[.]37
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ابزار حسابداری برای هزینهیابی
از روشهای تخصیص هزینه برای محاسبهی «قیمتهای حسابداری و آموزش حسابداری مدیریت»
استفاده میشود .رواج ظرفیتهای تقسیمناپذیر درون شرکت شرایط الزم و کافی برای تدوین این روشها
را فراهم میآورد .اقالمی که هزینهی متعدد و چندگانه دارند ،منابع تقسیمناپذیر را مصرف میکنند و به
همین دلیل این منابع ،منابع مشترک نیز نامیده میشوند .برای مثال ،یک کالس براساس تعداد دانش-
آموزان و یا دانشجویان حاضر قابل گسترش و یا فشردهسازی نیست .این یکنوع عدم تقسیمناپذیری منابع
– کالس – با توجه به هزینه – دانشجویان – میباشد که امکانی برای تبدیل کالس به یک منبع مشترک
و تبدیل دانشجو به یک هزینه مستقیم ،فراهم میآورد [.]3
بدون توجه به معنوی لغوی آن ،اولین هدف تخصیص منابع سنجش منابع مصرف شده توسط محصوالت
و خدمات می باشد .فرقی نمیکند که این معیار برای تنظیم قیمت باشد ،سنجش سودآوری حفظ تولید
باشد و یا تعیین پرتفوی محصول و یا کنترل رفتار.
سنجش مصرف منابع تقسیم ناپذیر نیازمند تعریف و برآورد مصرف هزینه های ثابت و غیرمستقیم می
باشد .نوآوری در روش های تخصیص هزینه مانند هزینه یابی فعالیت محور و انواع آن شامل  ABCزمان
محور ،نشان دهنده تالش برای سنجش بهتر مصرف منابع تقسیم ناپذیر می باشد .تخصیص منابع ریشه
در نیاز به سنجش مصرف ظرفیت های تقسیم ناپذیر در سازمان دارد.
ابزار حسابداری برای کنترل
تبادل بازاری شامل انتقال حق مالکیت یا همان حق تصمیم گیری برای استفاده و یا عدم استفاده از یک
دارای می باشد .به خاطر تفکیک مالکت و حق تصمیم گیری برای منابع است که به مکانیزم های کنترل
برای نظارت و اثر گذاری بر رفتار مدیران و کارکنان نیاز وجود دارد[.]44
بنابراین ،حوزه سنجش عملکرد و کنترل ریشه در نبود حق مالکیت خصوصی فردی در یک شرکت دارد.
تعریف و سنجش پیامدها و برون دادهای مراکز مسئل روشی برای غلبه بر نبود انگیزه برای مالکیت می
باشد .تحلیل واریانس و معیارهای غیرمالی کارایی عملیاتی و اثربخشی عملیاتی برای ارزیابی عملکرد
کارکنان ضروری می باشند .در واقع ،ابزارهای حسابداری مانند صورت مالی ،تحلیل نسبت ،کارت امتیاز
متوازن از جمله ابزارهای اصلی کنترل می باشند که رفتار مدیران ارشد را بررسی می کند.
از آنجا که قانون اشتغال ،کارمندان را ملزم به این می دارد که در جهت منافع کارفرما خود رفتار کنند،
ابزارهای کنترلی جهت مشترک سازی منافع این دو تدوین شد.
وقتی شخص الف عنوان و منسبی مانند مدیر خرید دارد .با وجود نبود مالکیت قانون ،در خود احساس
مالکیت بر دارایی شرکت دارد.
به طور خالصه ،در دو بخش باال ،روشی برای نگاشت ویژگی های یک سازمان در  Toolkitحسابداری
مدیریت فراهم و معرفی شد .نبود قیمت در سازمان ،وجود ابزار برنامه ریزی را ضروری می دارد .ظرفیت
های ورودی تقسیم ناپذیر وجود ابزارهای تحصیص هزینه را ضروری می دارند .نبود حق مالکیت فردی
نیز باعث می شود تا ابزاری برای سنجش و کنترل عملکرد الزم باشد
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اثرات مدرنیته درحسابداری مدیریت
در بخش قبل هر جا که نیاز بود ،برای جلوگیری از منقطع شدن بحث ،پاره ای از اثرات مفاهیم مدرن بر
حسابداری مدیریت تشریح گردید .اما در این بخش اثر مدرنیته بر حسابداری مدیریت و ظهور تکنیک
های آن به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
[ ]33حسابداری را زبان سرمایه داری و فرزند روشنگری تعریف می کند .او مبنای فکری حسابداری مالی
و حسابداری مدیریت را در چهار عامل زیر که برگرفته از مفهوم مدرنیته است ،خالصه می نماید[:]3
الف) بیان واقعیت که مستقل از فکر  ،زبان و عرف اجتماعی است.
ب) اطالعات حسابداری که یک کاالی اقتصادی است ،تقاضا برای آن بستگی به چگونگی انعکاس واقعیت
دارد.
ج) کارکرد حسابداری در بازارهای رقابتی است.
د) استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری و تهیه کنندگان اطالعات حسابداری دارای رفتاری عقالنی
می باشند.
[ ،]5حسابداری مدیریت را تجلی سرمایه داری معاصر می شناسند ،]33[ .معتقد است که با ورود به دوره
مدرن و تغییر محیط تجاری و چهارچوب معادالت اقتصادی ،اهداف بنگاه های اقتصادی نیز تغییر یافت.
در این دوره عالوه بر اهدافی نظیر سو دآوری و افزایش فروش از طریق ارتقاء سهم بازار و افزایش تولید،
اهداف دیگری همانند ورود به بازارهای بی ن المللی ،مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی ،ارتباط
قابل قبول با مشتریان و عرضه کنندگان منابع نیز در چهارچوب اهداف سازمانی مد نظر قرار گرفت .در
راستای تامین هدف های جدید سازمان ،حسابداری صنعتی دیگر توان پاسخگویی و ارایه اطالعات در
برای تأمین اهداف فوق را ند اشت .بنابراین حسابداری مدیریت با تعریف اهدافی مدرن در راستای تامین
هدف های جدید سازمان ناشی از ورود به دورۀ مدرن گام برداشت .در همین راستا می توان بیان داشت
حسابداری مدیریت ،حسابداری مدرن است .زیرا اطالعات آن برای مدیریت و کنترل سازمان استفاده می
شود[ .]33تغییرات اساسی در حسابداری مدیریت از سال  1950آغاز شده است .تاکید کتاب های درسی
بر مفهوم تصمیم گیری ،در این دوره ظاهر شد .هزینه یابی مستقیم در طول این دوره معرفی شد،
حسابداری مدیریت بعنوان حوزه مطالعاتی جدید در دانشگاه ها به وجود آمد و دیگر تنها بوسیله دوره
های کارآموزی آموزش داده نمی شد[.]30
در مطالعه ماهیت مدرن حسابداری مدیریت می توان به زیربنای تحقیقاتی در این رشته علمی اعم از
تئوریها و دیدگاه های مورد استفاده توجه نمود .ماهیت التقاطی حسابداری مدیریت در حوزه تحقیقات
می تواند خود نشانگر ماهیت مدرن حسابدار ی مدیریت باشد .این موضوع را در حسابداری مدیریت می
توان در مواردی همچون موارد زیر مشاهده نمود:
 .1تئوری های متفاوت غالب در حسابداری مدیریت از قبیل ،تئوری محدودیت ها ،منابع مبتنی بر
مشاهده تئوری اقتضایی ،نظریه بی نظمی ،تئوری یادگیری عقلگرایی ،نظریه قرارداد ،تئوری
نمایندگی و ...
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 .2دیدگاه ها در حسابداری مدیریت ،شامل:
الف) دیدگاه فنی مدیریتی(حسابداری بهای تمام شده ،برنامه ریزی و پیش بینی ،کنترل ،تصمیم گیری،
ارزیابی کسب و کار ،تکنیک های تجزیه و تحلیل(استراتژیک)
ب) دیدگاه عملگرایانه(هزینه کیفیت ،ایجاد ارزش ،ارزیابی سرمایه فکری ،مسائل مربوط به حسابداری
مدیریت استراتژیک و .)...
ج) دیدگاه انتقادی ،اجتماعی و اقتصادی(تغییر در فنآوری ها ،بازارها ،رفتار مشتری ،منابع انسانی ،توسعه
کسب و کار و )...
 .3تغییر وضعیت در اقتصاد جهانی به مثابه جهانی سازی ،بحران مالی و ...
 .4انتظارات از سهامداران ،مدیران ،جامعه ،دانشمندان و.]43[ ...
بر اساس تحقیق [ ،]12تحقیقات حسابداری مدیریت و حوزه های وابسته آن بوسیله تعدادی از تئوری ها
تشریح می شوند .پذیرش تئوری ها برای توضیح علت ها ،بر اساس اثرات و ارتباطاتی که میان حسابداری
مدیریت و اقتصاد ،تئوری سازماندهی(تئوری احتماالت) ،جامعه شناسی و روان شناسی وجود دارد ،انجام
می شود .محققین از اصولی مانند تئوری نمایندگی ،تئوری اطالعات اقتصادی ،تئوری هدف گذاری و تعداد
بی شماری از این ها استفاده می کنند .در حسابداری مدیریت هم چنین می توان از تئوری های هنجاری
یا ساخ تاری استفاده نمود .مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای تخصیص سربار ،ارزیابی عملکرد متوازن
برای طراحی سیستم کنترل ،چارچوب هزینه یابی کیفیت برای مدیریت و کاهش هزینه کیفیت و مدیریت
مبتنی بر ارزش برای هدایت تصمیم گیری و کنترل جهت اطمینان از بازده سهامداران .در دنیایی که
رقابت روز به روز فشرده تر می شود ،آگاهی از میزان هزینه های عملیات کافی نیست .شرکت هایی
پیروزند که به هزینه کل فرآیند زنجیره اقتصادی توجه نمایند و باید با دیگر عضوهای گروه و حلقه های
این زنجیره همکاری نمایند تا مدیریت هزینه ها و بازده بیشینه عملی گردد .تغییر فرآیند قیمت گذاری
محصول به قیمت گذاری بر مبنای هدف ،برون سپاری کارها ،ایجاد مشارکت در انجام پروژه ها ،تجزیه و
تحلیل ارزش افزوده اقتصادی ،الگو برداری ابزار مناسبی برای اندازه گیری عامل فراگیر بهره وری و مدیریت
آن برای این منظور است[ .]41در آخ ر برای درک عمیق تر ماهیت مدرن حسابداری مدیریت ،مقایسه ای
بین حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت مفید خواهد بود .حسابداری صنعتی که با ظهور انقالب
صنعتی ،به وجود آمد در دوره مدرن ظرفیت تهیه اطالعات بهرهور وکلیدی برای بنگاه های اقتصادی را
نداشته و حسابداری مدی ریت را از درون خود بوجود آورده است .با کمی تامل می بینیم که پاره ای از
اصول حسابداری صنعتی چون تفکیک هزینه ها به ثابت و متغیر و مفهوم بهای تمام شده همچنان در
حسابداری مدیریت وجود دارد اما با این حال حسابداری مدیریت دنیای متفاوتی دارد با اصول مختص به
خود.
« حسابداری صنعتی جهت محاسبه بهای تمام شده از فرمول شناخته شده سربار ساخت  +دستمزد
مستقیم +مواد مستقیم= قیمت تمام شده ،استفاده می کند .این فرمول بر مبنای دو پیش شرط زیر نوشته
می شود:
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الف ) تولید کننده فقط یک نوع محصول تولید می کند.
ب) بدلیل ثبات نسبی در درخو است ها و نیاز مشتریان در بازار ،عمر تقاضا برای محصول در بازار بالنسبه
طوالنی بوده و از این رو چرخه حیات و تقاضا برای محصول پایدار و بادوام است.
در دوره مدرن ،هیچ یک از پیش فرض های بکار گرفته شده در محاسبه قیمت تمام شده به روش سنتی
امکان پذیر نیست .زیرا امروزه بندرت تولید کننده ای یافت میشود که منحصرا یک نوع محصول تولید
کند .ثانیا بدلیل ،پیشرفت در علم و فن آوری ،افزایش سطح آگاهی مشتری ،بهبود شرایط اقتصادی ،رقابت
شدید در بازار و بروز نیازهای جدید ناشی از مسایل و مشکالت تازه برای مشتریان ،فرض ثبات درخواستها
و نیازهای مشتریان از جامعه معنی و مفهوم خود را به کلی از دست داده است .به همین دلیل در دنیای
امروز هیچ یک از پیش فرضهای بکار گرفته شده در محاسبه قیمت تمام شده به روش سنتی تحقق نمی
یابد» [.]7
یکی از راههای شناسایی وجوه افتراق بین حسابداری مدیریت و حسابداری بهای تمام شده مقایسه تعریف
ارائه شده از آنها میباشد که این امر باعث میشود حیطه عمل و اهداف آن ها مشخص شود .با توجه به
تعاریف ارائه شده در متون تخصصی ،تفاوتهای بین حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی به وضوح
قابل شناسایی میباشد .در این راستا ،مهمترین وظیفه حسابداری بهاء تمام شده ،تجمیع هزینههای تولید
به عنوان بهای تمام شده برای ارزیابی موجودی ها و تعیین سود است .در مقابل حسابداری مدیریت تاکید
بر استفاده از اطالعات بهای تمام شده برای برنامه ریزی ،کنترل و تصمیمگیری دارد .عالوه بر آن
فعالیتهای حسابداری بهای تمام شده منجر به تهیه گزارشهای اختصاصی نمیشود و در حسابداری
مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد .در مقابل فعالیتهای حسابداری مدیریت منجربه تهیه گزارشهای
اختصاصی جهت استفاده کنندگان درون بنگاههای اقتصادی میگردد[ .]2توجه به وجوه افتراق حسابداری
بهای تمام شده و حسابداری مدیریت نشان می دهد که ظهور حسابداری مدیریت و تکنیک های آن تحت
تاثیر عواملی چون رقابت ،جهانی شدن ،پیشرفت علم ،رویکرد علمی شدن مدیریت و ...است .این عوامل
خود از مفاهیم مدرنیته میباشند و به تفصیل توضیح داده شده اند[.]3
موضوعات حسابداری مدیریت
هماهنگی
با توجه به اینکه ،بیشتر دانشجویان حسابداری قبل از حسابداری مدیریت با حسابداری مالی روبرو شده
اند ،بهتر است ابتدا دانش آن ها از صورت های مالی را مورد توجه قرار دهیم .گروه های حسابداری حاص
از صورت های مالی عناصری برای تبیین و بحث در مورد مفاهیم و اصالحات الزم برای آماده سازی بودجه
می باشند .برای درک کافی از این مفاهیم برای مثال متغیر ،غیرمستقیم ،هزینه فرصت و روش های برآورد
مانند تحلیل رگرسیون و منحنی یادگیری و ابزارهای تصمیم گیری مانند ارزش جاری و ریسک و ...نیازمند
زیرساختارهایی هستیم که بر اساس آن ها بودجه های نقد ،سرمایه و عملیاتی به صورت پشت هم و
سریالی قابل نمایش باشندو آماده سازی صورت های مالی به بودجه بندی کمک می رساند .تمامی بودجه
ها با منابع مشخص و محدود هماهنگ می شوند .شروع بودجه بندی بر حسب عادت از بودجه فروش
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نشان می دهد که تمامی ورودی ها را می توان برای برآورده سازی تقاضا افزایش یا کاهش داد .نقش اولیه
و اصلی بودجه هماهنگ سازی عرضه و تقاضای منابع بر حسب مقدار می باشد .توجه به بودجه به عنوان
ابزاری برای هماهنگ سازی مقدارها ،باعث ایجاد مشکالتی در بهینه سازی تولید ،مدل های مدیریت
موجودی و یا مدیریت عملیات می گردد[.]37
هزینهیابی
وجود ظرفیتهای تقسیمناپذیر دانش موجود از ممنابع در اختیار برای تأمین هزینهها را مبهم مینماید.
تخصیص هزینه راه حلی برای مشمالت سنجش میباشد .بعد از مشخصسازی انگیزههای نظری تخصیص،
مسائلی مانند انتخاب عوامل ایجاد کننده هزینه ،تعریف ترکیبهای هزینه ،شکل کلی تخصیص هزینه
باید مشخص گردد.
کنترل
ایجاد تقسیم بندی ها و بخش های الزم برای مراکز هزینه ،درآمد ،سود و سرمایهگذاری که حسابداری
مسئولیت را شکل می دهد .تالشی در سطح کالن در یک سازمان جهت رفع پیامدهای منفی نبود حق
مالکیت فردی می باشد .بحث درمورد عملکرد تقسیم پذیر به صورت طبیعی وارد بحث در مورد تبدیل
قیمت گذاری به عنوان روشی برای معرفی نیرهای بازار مانند میان بخش ها می گردد.
تالش برای همسو سازی مشوق انگیزه های سازمانی با قیمتهای بازاری و هزینه های فرصت منابع مورد
استفا ده مشابه با مکانیزم کنترل می باشد .تحلیل واریانس های هزینه و درآمد ،شامل متریک های بهره
وری ،نشان دهنده تالش برای رسیدگی به کمبود انگیزههای قدرتمند در سطح عملیاتی سازمان می باشد.
معیازهای عملیاتی غیرمالی عملکرد مانند کیفیت و مشتری نشان دهنده امکان هدایت و بهبود عملکرد
ها طی ارزیابی عددی آن می باشد .این ابزارها مانند صورتهای مالی ،تحلیل نسبت ،کارت امتیازی متوازن
ابزاری برای نظارت ،سنجش و ارزیابی عملکرد در سنجش سازمانی می باشند و همچنین به ابزارهای
کنترل برای رفع نبود حق مالکیت فردی در سازمان نیز تعلق دارند.
ابزارهای تحلیل استراتژیک
تصمیمات تخصیص منابع درون سازمان شامل برنامه ریزی ،هزینه یابی و کنترل می گردد .تصمیمات
آگاهانه تخصیص منابع از سوی مدیران می تواند تحت تأثیر بهره وری و کارایی هزینه های بازار و اثربخش
انگیزه حق مالکیت فردی باشند .تحلیل  CVPشامل تصمیماتی است که اثر مستقیمی بر مرزهای یک
سازمان دارد .تحلیل CVPمشابه با روش های مدیریت هزینه درون سازمانی و تحلیل زنجیره ارزش می
باشد[.]38
نتیجهگیری
این مقاله چارچوبی مفهومی برای حسابداری مدیریت ارائه میدهد که به صورت نظری ریشه در ادبیات
اقتصاد سازمانی دارد .این مدل موضوعات حسابداری مدیریت را گروه بندی می کند .این چارچوب
حسابداری مدیریت را با استفاده از عباراتی مانند اطالعات الزم برای تصمیمگیری ،حسابداری برای
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برنامهریزی و کنترل و مدیریت عمکلرد گروه بندی نمی کند .طبق این چارچوب ،الزم است منابع برای
کنترل ،عمکلرد و سنجش مصرف منابع در نبود قیمت ،حق مالکیت و ورودی های تقسیم پذیر هماهنگ
گردند .رابطه میان این سه ویژگی متمایز کننده در سازمان به گروه بندی موضوعات حسابداری مدیریت
کمک می رساند.
این چارچوب امکانی برای شفاف سازی دقیقتر روابط میان حسابداری مدیریت و مدیریت عملیات ها و
مدیریت استراتژیک فراهم می آورد .از آنجا که مدیریت عملیات شامل تعیین روابط فیزیکی میان ورودی
ها و میان ورودی و خروج است ،می توان شکی از بودجه بندی نیز باشد .این چارچوب حسابداری مدیریت
را وارد یک فرایند سنجش گسترده دالیل وجود یک سازمان می کند .بدین ترتیب ،مدل مفهومی پژوهش
به صورت زیر ارایه می شود:
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This study provides a conceptual framework for management accounting training that
is rooted in the organizational economics literature and in which management
accounting is viewed as a response to the lack of aspects of market transactions in
organizations. In general, management accounting methods can be classified as the
following tools: coordinating the supply and demand of resources in the absence of
prices, measuring resource consumption due to asymmetry in the cost function and
controlling the resources used when asset ownership is beyond their control. This
conceptual framework not only gives to the management accounting an intellectual
cohesion, but also enables it to express its diverse subjects in a logical method.
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